
esehy UFlilEtzajeteej i edeAka .rgaA'" zar=zQEtzajij:eeg. gl'l'llAAoij] esehot prawl'lil er:az osoby wydaJ'lcej 
decyzje administracyjne w imleniu w6jta 1 

Nowe Miasto, 29 kwietnia 2021 r. 

Vwaga: 
1. 	 Osoba skladaj'lCCl otwladczenle obowiilzana jest do 19odnego z prawdilJ stclrannego i zupefnego wvopefntenla 

kaidej z rubryk. 
2. 	 Jetel! poszczeg61ne rubrykl nle znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowanla, naleiy wplsac "nle dotyczy". 
3. 	 Osoba skladaj'lca o!wiadczenle obowl~Iana Jest okrelllc przynaleinoli poszczeg61nych sktadnlk6w 

maj'ltkowych, dochod6w 1 zobow1et1afl do maJettku odr~bnego 1 majettku obj~te80 malieflsk41 wsp61nokill 
majettkow'l. 

4. 	 OlwladClenie maj~tkowe dotycry mai~tku w kraju i Zill granic'l. 
S. 	 Olwladczenle mal~tkowe obeJmuje r6wnie.i: wlerzytelnoki plenl~e. 
6. 	 W czQkI A ohYiadclenla zawarte Set informacje jawne, w cz~ld B Ial Intormacje nlejawne dotyCJ.~ce adresu 

lamleszkanla skladajllcego ohYiadczenle oraz miejsca poloienla nleruchomolcl. 

Ja, niiej podpisany(a), 

MAGDALENA PALEW$KA , rod . PALEWSKA..................................... . 
limio ni i nalw;sko oral llillWis.ko rodo_1 

urodzony(a) 02.0S.1988 r. w Pt.ONSKU ........................... .............. .... ............... ...... ............... ... .............................. . 


GMINNY O~RODEK POMOCY SPOtECZNEJ W NOWYM MIE~CIE .. ...................... ................................. .......... . 


PRACOWNIK SOCJALNY ......... .................... ............................................. .................................... ............................. . 
(mieJst~ Ziltrudniellia. stanowiskO lub funkcj~) 

po zapoznaniu sit: z przepisami ustawy 1 dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ogrankzeniu prowadzenia dziafalnoki 
gospodarczej przel osoby petniClce funkcje publiclne (Dz. U. z 1017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 
B marca 1990 r. a samorzetdZie gminnym (Dz. U. z 2017 r. paz. 1B75), zgodnie z art. 24h tej ustawy 
oswiadclam, ze posi adam wchodz<tce w sktad matzenskiej wsp6Jnosci majij:tkowej lub stanQwiace m6j 
maiatek odrebny: 

I. 


Zasoby pienit:ine: 

- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: NIE DOTYCZY....... .................. ........ .............. .............. . 


- srodki pieni~ine zgromadlone w walucie obcej : NIE DOTYCZV .................................... . 


- papiery warto~ciowe: NJE DOTYCZY ........... .. 


... ..... ...... na kwot~: ..... ... .. ................. .......... ........ ............ ...... ....... ........................ . 


http:llillWis.ko


II. 
1. Dam a powierzchni: NIE DOTYay ml, 0 wartosci: ..................... tytul prawny: ............................ . 

2. Mieszkanie 0 powierzchni : NIE DOTYCZV m', 0 wartoki: ........... ........ ... tytul prawny: ... ........... ....... . 

3. Gospodarstwo rolne: NIE DOTYClY 

rodzaj gospodarstwa: .... .. ............ ..... ........... ....... . ..... ........... .... , powierzchnia: ....... .......... ....... . 
o warto~ci: ... ............. ..... ................... ... ......... ..... .... ........... ......................... ............................... . 

rodzaj zabl,ldowy; .......... .................... ................... .................. ..... ........... ................ . ....... ....... . 

tytuf prawny: .................................................. ............. ....... ..... ,. .... . ...... , .. .. . 


Z tego tytutu osi~gn~tem(~tamJ w roku ubiegtym przych6d j dochod w wysokosci: 

4. Inne nieruchomosci: NIE OOTYCZY 

powier1chnia: ..................................................................................... . 

o wartoSci: ..... ............... " 


tytuf prawny: .......... , .......................................................................................................... . 


III. 

Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych - nalezy podal liczb~ i emitenta udzialow: NIE DOTYCZV 


udziaty te stanowiil pakiet wi~kszy niz 10% udzial6w w sp6lce: ........ . 


Z tego tytutu osi~gn'ltem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko~ci: ....... , ... ..... .. 


IV. 

Posiadam akcje w sp61kach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji: NIE DOTYCZY 


akeje te stanowiil pakiet wi~kszy nil 10% ake;! w sp6tce: 

Z tego tytutu osjilgniltem(~tamJ w roku ubieglym doch6d w wysokoscl : 

V. 
Nabytem(am) (nabyl m6j mationek, z wytCjczeniem mienia przynalelnego do jego maj~tku odr~bnego) 


od Skarbu Pan5twa, lnnej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzildu terytorialnego, ich 

zwi<lzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi<lzku metropolitalnego nast~puj<lee mienie, kt6re podlegato 

zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, ad kogo: 

NIEDOTYCZV.... ...................... .......... ..... .................... ... ... ....... ... .... ............... , .. . 




VI. 

1. Prowadze: dziatalnosc gospodarcz'l/ (naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci) : NIE DOTYCZY 

- osobiScie ... .......... .... .. .. . 

- wsp61nie z innymi osobami .......... . 


Z tego tytutu osiqgnCltem(E:tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: ... ...................... ...... .. 


2. 	Zarzildzam dzialalnoSci<t gospodarczq tub jestem przedstawicielem, pefnomocnikiem takiej dzialalnosci 
(naleiy padac form~ praw nq i przedmiot dzialalnosci): NIE OOTYCZV................_____ ......................____.... ....... . 

- osobiscie 

-wsp6lnie z innymi osobami ................................................... ... . 


z tege tytutu osiqgnqlem(~'am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci : ...... ..... .... ...... . . 


VII. 
1. W sp61kach handlawych (nazwa, siedziba spolki): Nit OOTYClY 

- jestem cztonkiem zarzqdu (ad kiedy): .............. ...... ....... ...... . 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (ad kiedy) : ...... . 

- jestem czlonkiem kamisji rewizyjnej (ad kiedy): ...... . 

Z tego tytutu osiqgnqlem(E:tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .......... ...... .................. .... ......... . 

2. W sp6tdzielniach: NIE OOTYCZV 

-	 jestem czlankiem zarzqdu (ad kiedy): 

-	 jestem cztankiem rady nadzorczet (ad kiedy): .. 

- jestem czlank'lem kamisji rewizyjnej (ad kiedy) : .................. "., ......... .... ... , .... " .. .............. " .... ,', .. ......... . 

Z tega tytutu asiqgnqlem(E:fam) w roku ubiegtym doch6d w WYSOko!Ci: ................................................ . 

3, W fundacjach prowadzqcych dZiatalnasc gospodarczq: NIE DOTYCZY 

- jestem cztonkiem zarziJ.du (ad kiedy): ............ .............. . 


- jestem czJonkiem rady nadzorczej (ad kiedy) : .............. , .. " ... ... . 


- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .... "., ...... ,', ... "., ............... ,', ... " .......... .... ,,,., ... . 


Z tego tytutu asiqgn<t1em(E:lam) w roku ubiegtym dachod w wysakosci: , ..... . 


http:zarziJ.du


VIII. 

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem 

kwot uzyskiwaoych z kaidego tytulu : ZATRUDNIENIE W GMINNYM OSRODKU POMOCY SPOtECZNEJ 

W NOWYM MIE~IE - OOCH60 BRUTTO 50.373,81 " ............................................... .......................... ............ .. 


IX.;. 

Sktadniki mienja ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych 

naleZy podac mark~, model i rok produkcji): OPEL CORSA, 2012 ............... ...... ..................... ............. . 


X. 
Zobowiilzania pieni~zne 0 wartosci powyiej 10 000 ztotych, w tym zaci'lgnit:::te kredyty i pozyczki oraz 
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi'lzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 
NIE DOTYClY 


